
АТЕСТАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ 
проходження чергової (позачергової) атестації педагогічних працівників 
Черкаського державного бізнес-коледжу у 2018-2019 навчальному році 

 

№ 
з/п 

Прізвище,  
ім’я, по-батькові 

Рік 
народ-
ження 

Освіта, що закінчив, рік Спеціальність 
за дипломом Посада 

Пед.стаж/в 
т.ч. у 

закладі 

Тарифний 
розряд, 

посадовий 
оклад 

Рік і місце 
підвищення 
кваліфікації 

Нагороди та 
звання 

Підсумки 
попередньої 
атестації, рік 

Пропозиції 
атестаційної 

комісії (відповідає 
раніше 

присвоєній 
(ному)/ присвоїти 

категорію, 
звання) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Божко Вероніка 

Сергіївна 
(чергова) 

1987 Повна вища освіта, 
Черкаський 

національний 
університет ім.  

Б. Хмельницького, 
2009 р. 

«Українська мова
та література», 

викладач 
української мови 

та літератури, 
зарубіжної 
літератури, 

вчитель 
англійської мови 

викладач 
української 

мови, літератури 
Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу 

9/9 12/4887,60 10.11.2018 р. 
ЧОІПОПП 

свідоцтво ПК № 
02139133/006659-1

8  кваліфікація 
учитель української 
мови і літератури 

- 20.03.2013 р. 
Присвоєно 

кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

Присвоїти 
кваліфікаційну 

категорію 
«спеціаліст 

першої категорії» 

2 Волощенко 
Ольга 

Володимирівна 
(чергова) 

1984 Повна вища освіта, 
Київський 

національний 
університет технологій 

та дизайну, 2017 р. 

«Маркетинг», 
магістр з 

маркетингу 

Викладач 
маркетингу, 

основи бізнесу: 
реклама і 

просування, 
реклама і 

стимулювання 
продажу 

Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу 

2/2 11/4162,40 31.01.2017 р. 
Київський 

національний 
університет 

технологій та 
дизайну 

Диплом магістра 
М 17 № 017759 , 

спеціальність 
«Маркетинг» 

- - Присвоїти 
кваліфікаційну 

категорію 
«спеціаліст другої 

категорії» 

3 Гладько Максим 
Володимирович 

(чергова) 

1963 Пензенське художнє 
училище ім. 

К. Савицького, 1987 р. 
 
 
 

Черкаський 
національний 

університет ім. 
Б. Хмельницького, 

2017 р. 
 

Черкаський державний 
технологічний 

університет, 2019 

«Викладання 
креслення  та 

малюнку», 
викладач 

малюнку та 
креслення  

«Образотворче 
мистецтво», 

бакалавр 
образотворчого 

мистецтва 
вчителя 

образотворчого 
мистецтва 
«Дизайн» 

викладач 
рисунку, 

образотворчого 
мистецтва 

Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу 

14/14 11/4162,40 30.01.2019 р. 
Черкаський 
державний 

технологічний 
університет, 
спеціальність 

«Дизайн» 
Диплом магістра 

М19 № 011620 від 
30.01.2019 р. 

 

Подяка міського 
голови  

м. Черкаси, 2016 

- Присвоїти 
кваліфікаційну 

категорію 
«спеціаліст 

першої категорії» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 



4 Грек Любов 
Констянтинівна 

(чергова) 

1958 Повна вища освіта, 
Черкаський 
державний 

педагогічний інститут 
ім. 300-річчя 

возз’єднання України 
з Росією, 1980р. 

«Біологія» з 
додатковою 

спеціальністю 
«Хімія», 
викладач 

біології та хімії 
та звання 
викладача 
середньої 

школи 

викладач біології 
Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу 

37/16 14/6276,15 28.10.2017 
ЧОІПОПП 

свідоцтво № 
02139133/004068-1

7, кваліфікація 
вчитель біології, 

хімії, екології 
2019, курс «Освітні 

інструменти 
критичного 

мислення» на 
платформі масових 

відкритих 
онлайн-курсів 

Prometheus  

Почесна грамота 
Головного 
управління 

освіти і науки 
ЧОДА, 2009 

Подяка МОНУ, 
2015 

15.04.2014 р. 
Відповідає раніше 

присвоєній 
кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та 
раніше присвоєному 

педагогічному 
званню 

«викладач-методист» 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії» та 

раніше 
присвоєному 
педагогічному 

званню 
«викладач-методи

ст» 

5 Здір Віктор 
Анатолійович 

(чергова) 

1983 Повна вища, 
Черкаський 

національний 
університет ім. 

Б.Хмельницького,  
2005 р.  

 
Кандидат 

економічних наук  
ДВНЗ «Київський 

національний 
економічний 

університет ім. 
В.Гетьмана», 2013 р. 

 
Магістр, Черкаський 

національний 
університет ім. 

Б.Хмельницького.  
2015 р. 

«Економічна 
теорія», 

економіст, 
викладач-дослід
ник економічної 

теорії  
 

Економічна 
теорія та історія 

економічної 
думки 

 
 

«Управління 
навчальними 
закладами» 
Керівник 

підприємства, 
установи та 

організації (у 
сфері освіти та 
виробничого 

навчання) 

викладач 
макроекономіки, 
історії економіки 

та економічної 
думки 

Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу 

13/13 14/5113,90 30.06.2015 р. 
Черкаський 

національний 
університет ім. 

Б.Хмельницького  
«Управління 
навчальними 
закладами»,  
20.11.2017 р. 

Київський 
національний 
університет 

технологій та 
дизайну, 

стажування на 
кафедрі 

бізнес-економіки, 
напрям 

«Економіка», 
довідка № 

01-11/26822018, 
Школа малого і 

середнього 
підприємництва у 
Черкасах, Вільна 

школа економіки в 
Україні, сертифікат 

Кандидат 
економічних 

наук  
 
 

Подяка 
Національної 

академії 
педагогічних 

наук, 2016 

15.04.2014 р. 
Присвоєно 

кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 

вищої категорії» 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії» , 
присвоїти 

педагогічне 
звання «старший 

викладач» 

 
  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6 Кабанюк 

Світлана 
Степанівна 

(позачергова) 

1980 Повна вища освіта, 
Черкаський 
державний 

університет ім. 
Б. Хмельницького, 

2002 р. 

«Українська 
мова та 

література», 
магістр 

філології, 
викладач 

української 
мови та 

літератури 

викладач 
української мови 
і літератури та 

викладач 
української мови 
за професійним 
спрямуванням 

16/16 14/5113,90 04.03.2017 р. 
ЧОІПОПП 
Свідоцтво 

02139133/002693-1
7, кваліфікація 

вчитель української 
мови, літератури та 

зарубіжної 
літератури 
2019, курс 

«Інтернет-медіа», 
«Комунікаційні 
інструменти для 

побудови 
репутації» на 

платформі масових 
відкритих 

онлайн-курсів 
Prometheus, 
сертифікат 

Грамота 
Головного 
управління 

освіти і науки 
ЧОДА, 2009, 

2010 
Почесна 
грамота 

Головного 
управління 

освіти і науки 
ЧОДА, 2009 р. 

Подяка 
управління 

освіти і науки 
ЧОДА, 2015 

Почесна 
грамота ЧОДА, 

2015 

19.04.2015 р. 
Присвоєно 

кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 

вищої категорії», 
2015 р. 

 

Присвоїти 
кваліфікаційну 

категорію 
«спеціаліст вищої 

категорії» та 
педагогічне 

звання «старший 
викладач» 

7 Ковальська 
Наталія 

Володимирівна 
(чергова) 

1978 Повна вища освіта, 
Черкаський державний 

університет 
ім. Б.Хмельницького, 

2001р. 

«Математика», 
викладач 

математики, 
вчитель основ 
інформатики 

викладач 
інформатики та 
комп’ютерної 
техніки, основ 
інформатики 
Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу 

17/15 14/5113,90 10.12.2016 р. 
ЧОІПОПП 

свідоцтво № 
02139133/002123-16, 
кваліфікація вчитель 

інформатики 
2019, курс «Word та 
Ecxel: інструменти і 

лайфхаки» на 
платформі масових 

відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus, 
сертифікат 

Почесна грамота 
Головного 
управління 

освіти і науки 
ЧОДА, 2010 

Почесна грамота 
управління 

освіти і науки 
ЧОДА, 2017 

15.04.2014 р. 
Присвоєно 

кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 

вищої категорії» 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії», 
присвоїти 

педагогічне 
звання «старший 

викладач» 

8 Кулик Юлія 
Миколаївна 

(чергова) 

1982 Повна вища освіта, 
Черкаська філія 

Української академії 
банківської справи 

Національного банку 
України, 2004 р.  

«Облік і аудит», 
спеціаліст з 

обліку і аудиту 

викладач 
бухгалтерського 
обліку, обліку і 

звітності 
суб’єктів МП, 

БО і звітності у 
комерційних 

банках 
Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу  

13/13 13/4797,10 25.01.2019 р. ЦІППО 
свідоцтво СП № 
35830447/0093-19, 
категорія «Викладачі 
коледжів, 
технікумів» 

Почесна грамота 
Університету 
банківської 

справи, 2016 

19.03.2014 р. 
Присвоєно 

кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст 

першої категорії» 

Присвоїти 
кваліфікаційну 

категорію 
«спеціаліст вищої 

категорії» 

 
  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
9 Кузнецова 

Наталія 
Богданівна 
(чергова) 

1969 Повна вища освіта, 
Київський 

торговельно-економічн
ий інститут, 1993р., 

 
Прикарпатський 

університет 
ім. В.Стефаника, 2003р. 

 
Кандидат 

економічних наук  
ДВНЗ «Київський 

національний 
економічний 

університет ім. 
В.Гетьмана», 2013 р. 

«Економіка і 
управління в 

торгівлі і 
громадському 
харчуванні»; 

економіст-орга
нізатор,  

 
перепідготовка 
бухгалтер-екон

оміст 
 

Демографія, 
економіка 

праці, соціальна 
економіка і 
політика  

викладач 
проектного 

аналізу, 
бюджетування 

на підприємстві, 
Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу 

24/12 14/6276,15 20.11.2017 р. 
Київський 

національний 
університет 

технологій та 
дизайну, стажування 

на кафедрі 
бізнес-економіки, 

напрям «Економіка»,
довідка № 
01-11/2681 
2019, курс 

«Фінансовий 
менеджмент» на 

платформі масових 
відкритих 

онлайн-курсів 
Prometheus, 
сертифікат 

Кандидат 
економічних 

наук  
 

Почесна грамота 
Черкаської 

облдержадмініст
рації, 2015 
Грамота 

Національної 
академії 

педагогічних 
наук , 2016 

15.04.2014 р. 
Відповідає  раніше 

присвоєній 
кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 
вищої категорії», та 
раніше присвоєному 

педагогічному 
званню 

«викладач-методист» 
 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії» та 

раніше 
присвоєному 
педагогічному 

званню 
«викладач-методи

ст» 

10 Мустафа Оксана 
Олексіївна 
(чергова) 

1967 Повна вища освіта, 
Черкаський державний 
педагогічний інститут 

ім. 300-річчя 
возз’єднання України з 

Росією, 1993р. 

«Англійська і 
німецька мови», 

викладач 
англійської та 
німецької мов 

викладач 
англійської мови 

Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу 

23/19 14/5811,25 10.11.2018 р. 
ЧОІПОПП 

Свідоцтво ПК № 
02139133/006640-18, 
кваліфікація учитель 

англійської мови 
Освітньо-екзаменаці

йний центр 
«Universal Test», 
курс «Професійна 

підготовка 
викладачів 

міжнародних 
іспитів», сертифікат, 

2018 

Почесна грамота 
управління 

освіти і науки 
ЧОДА, 2005 

Подяка МОНУ, 
2016 

15.04.2014 р. 
Відповідає  раніше 

присвоєній 
кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 
вищої категорії», 

присвоєно 
педагогічне звання 

«викладач-методист» 
 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії» та 

раніше 
присвоєному 
педагогічному 

званню 
«викладач-методи

ст» 

11 Фай Вікторія 
Степанівна 
(чергова) 

1971 Повна вища освіта, 
Черкаський державний 
педагогічний інститут 

ім. 300-річчя 
возз’єднання України з 

Росією, 1993р. 

«Математика», 
викладач 

математики, 
вчитель основ 
інформатики  

викладач 
математики, 
математичної 

логіки, лінійної 
алгебри, 

математичного 
аналізу 

Черкаського 
державного 

бізнес-коледжу 

25/14 14/5811,25 16.09.2017 р. 
ЧОІПОПП 

свідоцтво № 
02139133/003547-1

7, кваліфікація 
вчитель 

математики 
2019, курс «Освітні 

інструменти 
критичного 

мислення» на 
платформі масових 

відкритих 

Почесна грамота 
Черкаської 

облдержадмініст
рації, 2015 

15.04.2014 р. 
Відповідає  раніше 

присвоєній 
кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 
вищої категорії», 

присвоєно 
педагогічне звання 

«викладач-методист» 
 

Відповідає раніше 
присвоєній 

кваліфікаційній 
категорії 

«спеціаліст вищої 
категорії» та 

раніше 
присвоєному 
педагогічному 

званню 
«викладач-методи

ст» 

 



онлайн-курсів 
Prometheus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
12 Фахрадова 

Валентина 
Степанівна 
(чергова) 

1964 Повна вища освіта, 
Київський державний 
інститут культури ім. 

О.Є.Корнійчука, 1985р.  

Бібліотекозна-в
ство та 

бібліографія 

провідний 
бібліотекар 

-/17 12 т.р./ 
4073,0 

 

18.02.2017 р. 
ЧОІПОПП, 
свідоцтво № 

02139133/002483-1
7, кваліфікація 

бібліотекар 
навчального 

закладу 

Почесні грамоти 
Департаменту 
освіти і науки 
ЧОДА, 2015 
Черкаської 
обласної 

організації 
профспілки 
працівників 

освіти і науки 
України, 2016 

15.04.2014 р. 
Відповідає займаній 
посаді «провідний 

бібліотекар» 12 
розряду 

Відповідає 
займаній посаді 

«провідний 
бібліотекар» 12 

розряду 

 
 
 
Заступник голови атестаційної комісії Н.А. Азьмук 

 


